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Amendamentul 1
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută realizările programului comun de 
acțiune UE-CCG și ale acordului de liber 
schimb, în special în sectoarele de interes 
comun din domeniul industriei, al energiei, 
al cercetării, al educației, al științei și 
tehnologiei, al CTI, al investițiilor și al 
acțiunii în domeniul climei;

1. salută realizările programului comun de 
acțiune UE-CCG, în special în sectoarele 
de interes comun din domeniul industriei, 
al energiei, al cercetării, al educației, al 
științei și tehnologiei, al TIC, al 
investițiilor și al acțiunii în domeniul 
climei; speră că aceste realizări vor 
accelera semnarea acordului de liber 
schimb;

Or. en

Amendamentul 2

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută realizările programului comun de 
acțiune UE-CCG și ale acordului de liber 
schimb, în special în sectoarele de interes 
comun din domeniul industriei, al energiei, 
al cercetării, al educației, al științei și 
tehnologiei, al CTI, al investițiilor și al 
acțiunii în domeniul climei;

1. salută adoptarea programului comun de 
acțiune UE-CCG, în special consolidarea 
cooperării în sectoarele de interes comun 
din domeniul industriei, al energiei, al 
cercetării, al educației, al științei și 
tehnologiei, al TIC, al investițiilor și al 
acțiunii în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 3

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE



PE454.464v01-00 4/13 AM\850406RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută activitățile desfășurate de către 
grupul de experți UE-CCG pentru energie, 
în special în ceea ce privește gazele 
naturale, eficiența energetică și siguranța 
nucleară;

2. salută activitățile desfășurate de către 
grupul de experți UE-CCG pentru energie, 
în special în ceea ce privește gazele 
naturale, eficiența energetică și energiile 
curate;

Or. en

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ținând seama de provocarea pe care o 
reprezintă schimbările climatice și 
creșterea consumului de energie în 
ambele regiuni, invită Comisia să 
considere eficiența energetică unul dintre 
principalele domenii vizate de dezvoltare 
și să îmbunătățească cooperarea în 
domeniul eficienței energetice, în special 
în ceea ce privește următoarele obiective:
stabilirea de obiective pentru economiile 
de energie, performanța energetică a 
clădirilor, promovarea cogenerării pe 
baza cererii de energie termică utilă pe 
piața internă de energie, proiectarea 
ecologică, eficiența energetică la nivelul 
utilizării finale și serviciile energetice;

Or. en

Amendamentul 5

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută crearea proiectului privind 
rețeaua de tehnologii energetice curate;
salută în special activitățile care sprijină 
dezvoltarea de politici pentru promovarea 
și adoptarea surselor de energie 
regenerabile și a eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 6

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că nevoile energetice 
ale UE sunt satisfăcute în cea mai mare 
parte de combustibilii fosili; atrage atenția, 
totuși, asupra faptului că cererea de petrol 
a UE este afectată de mai mulți factori, 
precum politicile UE în materie de energie 
și climă, costurile de aprovizionare, 
volatilitatea prețurilor și evoluțiile 
industriale, care, în corelație, generează 
incertitudini pe termen lung cu privire la 
cerere în viitor și la investițiile în amonte și 
în aval realizate în scopul extinderii 
capacității de producție și al menținerii 
standardelor actuale;

3. recunoaște faptul că, în prezent, nevoile 
energetice ale UE sunt satisfăcute în cea 
mai mare parte de combustibilii fosili;
atrage atenția, totuși, asupra faptului că
viitoarea cerere de petrol a UE este 
afectată de mai mulți factori, precum 
politicile UE în materie de energie și climă, 
costurile de aprovizionare, volatilitatea 
prețurilor și evoluțiile industriale, de 
exemplu în domeniul eficienței energetice 
și al mobilității electrice, care, în corelație, 
generează incertitudini pe termen lung cu 
privire la cerere în viitor și la investițiile în 
amonte și în aval în ceea ce privește 
capacitatea de producție;

Or. en
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Amendamentul 7
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiect de aviz Amendamentul

4. solicită o transparență sporită a datelor 
referitoare la petrol și gaze în viitorul 
scenariu al cererii și ofertei pentru 
interesele comune pe piețele de petrol 
previzibile; salută, prin urmare, importanța 
inițiativei comune privind datele referitoare 
la petrol;

4. solicită o transparență sporită a datelor 
referitoare la petrol și gaze în viitorul 
scenariu al cererii și ofertei pentru 
interesele comune pe piețele de petrol 
previzibile; salută, prin urmare, importanța 
inițiativei comune privind datele referitoare 
la petrol; este de opinie că, în ultimii ani, 
prețul petrolului a fost dictat doar parțial 
de regulile pieței libere și solicită
instituțiilor UE și Consiliului de 
Cooperare al Golfului ca, în interesul 
tuturor, să limiteze cât mai mult posibil 
speculațiile de pe piețele materiilor prime;

Or. de

Amendamentul 8

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută călduros hotărârea cu care 
Consiliul mixt intenționează să acționeze 
pentru realizarea unei cooperări 
consolidate în materie de mediu și 
schimbări climatice; 

Or. en

Amendamentul 9

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște că eforturile depuse de CCG 
pentru creșterea potențialului de rezerve de 
gaze naturale și GNL corespund dorinței 
UE de a diversifica sursele de energie și 
rutele acesteia; subliniază, prin urmare, 
importanța creșterii exporturilor de GNL 
în UE și a stabilirii de legături prin 
gazoducte cu CCG, fie direct, fie prin 
racordarea la gazoductele actuale și 
planificate precum AGP și Nabucco;

5. recunoaște că eforturile depuse de CCG 
pentru creșterea potențialului de rezerve de 
gaze naturale și GNL corespund dorinței 
UE de a diversifica sursele de energie și 
rutele acesteia;

Or. en

Amendamentul 10
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște că eforturile depuse de CCG 
pentru creșterea potențialului de rezerve de 
gaze naturale și GNL corespund dorinței 
UE de a diversifica sursele de energie și 
rutele acesteia; subliniază, prin urmare, 
importanța creșterii exporturilor de GNL în 
UE și a stabilirii de legături prin gazoducte 
cu CCG, fie direct, fie prin racordarea la 
gazoductele actuale și planificate precum 
AGP și Nabucco;

5. recunoaște că eforturile depuse de CCG 
pentru creșterea potențialului de rezerve de 
gaze naturale și GNL corespund dorinței 
UE de a diversifica sursele de energie și 
rutele acesteia; subliniază, prin urmare, 
importanța creșterii exporturilor de GNL în 
UE, prin includerea terminalelor de GNL 
din coridorul sudic, și a stabilirii de 
legături prin gazoducte cu CCG, fie direct, 
fie prin racordarea la gazoductele actuale și 
planificate precum AGP, Nabucco și ITGI;

Or. en

Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează statele membre ale CCG 
să coordoneze dezvoltarea în continuare a 
tehnologiei de lichefiere a gazului (GTL) 
cu partenerii europeni pentru o mai bună 
integrare a GTL în mixul energetic 
european; subliniază că CCG ar putea, de 
asemenea, să utilizeze GTL ca metodă 
alternativă la emisia de gaze arse în 
atmosferă;

Or. en

Amendamentul 12
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii 
dintre sursele de energie regenerabile
(solară și eoliană) și noile tehnologii curate 
de exploatare a cărbunelui oferă 
perspective considerabile pentru 
cooperarea tehnologică, industrială și 
politică dintre UE și CCG;

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii 
dintre sursele de energie regenerabile
precum cea solară, eoliană, biomasa din 
deșeuri/ape uzate municipale și noile 
tehnologii curate de exploatare a 
cărbunelui oferă perspective considerabile 
pentru cooperarea tehnologică, industrială 
și politică dintre UE și CCG; subliniază că 
instalațiile fotovoltaice care utilizează 
tehnologii de concentrare fotovoltaică 
(CPV) ar trebui promovate în țările 
acestei regiuni, care beneficiază de o 
iradiere normală directă (DNI) foarte 
ridicată;

Or. en

Amendamentul 13

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii 
dintre sursele de energie regenerabile
(solară și eoliană) și noile tehnologii 
curate de exploatare a cărbunelui oferă 
perspective considerabile pentru 
cooperarea tehnologică, industrială și 
politică dintre UE și CCG;

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii 
dintre sursele de energie regenerabile
(solară și eoliană) oferă perspective 
considerabile pentru cooperarea 
tehnologică, industrială și politică dintre 
UE și CCG;

Or. en

Amendamentul 14
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii 
dintre sursele de energie regenerabile
(solară și eoliană) și noile tehnologii curate 
de exploatare a cărbunelui oferă 
perspective considerabile pentru 
cooperarea tehnologică, industrială și 
politică dintre UE și CCG;

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii 
dintre sursele de energie regenerabile (de 
exemplu solară și eoliană) și noile 
tehnologii curate de exploatare a 
cărbunelui oferă perspective considerabile 
pentru cooperarea tehnologică, industrială 
și politică dintre UE și CCG;

Or. de

Amendamentul 15

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că UE are ocazia de a 
investi în capacitatea de producție a 
energiei a CCG, utilizând cele mai noi 

7. subliniază faptul că UE are ocazia de a 
investi în capacitatea de producție a 
energiei a CCG, utilizând cele mai noi 
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tehnologii în ceea ce privește generarea, 
transportul și interconexiunea;

tehnologii în ceea ce privește generarea, 
transportul și interconexiunea;
încurajează, în acest sens, concentrarea 
viitoarei cooperări asupra integrării 
rețelelor de electricitate și a tehnologiilor 
rețelelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 16

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită depunerea unor eforturi 
comune pentru a aborda speculațiile și 
volatilitatea prețurilor la materii prime 
prin sporirea transparenței și 
supravegherea comercializării 
instrumentelor derivate negociate fără 
intermediari; salută, în acest context, 
apelul recent al OPEC de a introduce 
controale mai stricte ale tranzacțiilor 
extrabursiere, precum și eforturile 
Franței de a aborda în cadrul G20 
chestiunea speculațiilor cu materii prime;

Or. en

Amendamentul 17
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța aprofundării 
cooperării cu CCG în ceea ce privește 
programele de cercetare și tehnologice, cu 
un accent deosebit asupra noilor sectoare 

9. subliniază importanța aprofundării 
cooperării cu CCG în ceea ce privește 
programele de cercetare și tehnologice, cu 
un accent deosebit asupra noilor sectoare 
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industriale bazate pe cunoaștere în domenii 
precum sursele regenerabile, CSC, 
derivatele în domeniul petrolului și al 
gazelor naturale și eficiența energetică;

industriale bazate pe cunoaștere în domenii
precum sursele regenerabile, CSC, 
derivatele în domeniul petrolului și al 
gazelor naturale, eficiența energetică, 
producția de electricitate și căldură sau 
metan pentru utilizarea în domeniul 
transporturilor prin digestia anaerobă a  
apelor uzate sau a deșeurilor organice 
municipale; subliniază că obiectivul 
trebuie să fie acela de a stabili, în timp, o 
cooperare bilaterală ce presupune 
transferul de tehnologii combinat cu o 
aprovizionare sigură și sustenabilă de 
materii prime;

Or. en

Amendamentul 18
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța aprofundării 
cooperării cu CCG în ceea ce privește 
programele de cercetare și tehnologice, cu 
un accent deosebit asupra noilor sectoare 
industriale bazate pe cunoaștere în domenii 
precum sursele regenerabile, CSC, 
derivatele în domeniul petrolului și al 
gazelor naturale și eficiența energetică;

9. subliniază importanța aprofundării 
cooperării cu CCG în ceea ce privește 
programele de cercetare și tehnologice, cu 
un accent deosebit asupra noilor sectoare 
industriale bazate pe cunoaștere în domenii 
precum sursele regenerabile, CSC, 
derivatele în domeniul petrolului și al 
gazelor naturale și eficiența energetică; se 
așteaptă din partea Consiliului de 
Cooperare al Golfului să demonstreze 
același angajament ca și UE față de o 
asemenea cooperare;

Or. de

Amendamentul 19

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE



PE454.464v01-00 12/13 AM\850406RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța aprofundării 
cooperării cu CCG în ceea ce privește 
programele de cercetare și tehnologice, cu 
un accent deosebit asupra noilor sectoare 
industriale bazate pe cunoaștere în domenii 
precum sursele regenerabile, CSC, 
derivatele în domeniul petrolului și al 
gazelor naturale și eficiența energetică;

9. subliniază importanța aprofundării 
cooperării cu CCG în ceea ce privește 
programele de cercetare și tehnologice, cu 
un accent deosebit asupra noilor sectoare 
industriale bazate pe cunoaștere în domenii 
precum sursele regenerabile și eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 20
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reiterează necesitatea unei mai bune 
informări a studenților și cadrelor 
universitare din statele CCG cu privire la 
existența programelor de schimb ale UE, ca 
de exemplu Erasmus Mundus; încurajează, 
prin urmare, participarea studenților și a 
profesorilor universitari din CCG la 
programele de schimb existente ale UE 
pentru aprofundarea dialogului cultural și 
promovarea înțelegerii reciproce;

10. reiterează necesitatea unei mai bune 
informări a studenților și cadrelor 
universitare din statele CCG – și din statele 
membre ale UE – cu privire la existența 
programelor de schimb ale UE, ca de 
exemplu Erasmus Mundus; încurajează, 
prin urmare, participarea studenților și a 
profesorilor universitari din CCG la 
programele de schimb existente ale UE 
pentru aprofundarea dialogului cultural și 
promovarea înțelegerii reciproce;

Or. de

Amendamentul 21
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită intensificarea cooperării 
dintre CEC (Consiliul European pentru 
Cercetare) și IET (Institutul European de 
Tehnologie), pe de o parte, și Consiliul de 
Cooperare al Golfului, pe de altă parte, 
inclusiv pentru a încuraja și a promova 
dialogul științific și cooperarea regiunilor 
în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 22
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită îmbunătățirea activitățile 
depuse pentru vizibilitatea UE de către 
unica delegație pentru cele 6 țări ale 
Golfului; pledează, prin urmare, în 
favoarea creării a 5 noi delegații în
celelalte 5 țări și a deschiderii de 5 noi 
sedii.

11. solicită îmbunătățirea activitățile 
depuse pentru vizibilitatea UE de către 
unica delegație pentru cele 6 țări ale 
Golfului; pledează, prin urmare, în 
favoarea creării de noi delegații în aceste
țări și a deschiderii de noi sedii, acolo unde 
se consideră necesar acest lucru.

Or. de


